
Príkaz rektora TU č. 1/2022 

k opatreniam pre vstup osôb na pracoviská a do iných priestorov Trnavskej univerzity 

v Trnave počas trvania pandémie COVID-19 

 

v rámci akademického roku 2021/2022 

 

 

S účinnosťou od 7. februára 2022   

                                             

                                                                      ruším 

 

 dočasné opatrenia pre vstup osôb na pracoviská a do iných priestorov Trnavskej univerzity 

v Trnave prijaté  Príkazom rektora TU č. 6/2021 v znení jeho dodatku a Usmernenia rektora 

TU zo dňa 29.11.2021 v znení jeho dodatkov a zároveň  

 

prikazujem 

 

postupovať v zmysle aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR č. 16/2022, ktorou sa zrušuje 

vyhláška ÚVZ SR č. 4/2022 V. v. SR, ktorou sa z dôvodu ochrany verejného zdravia 

nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa;  

a tiež postupovať v zmysle aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR č. 7/2022, ktorou sa zrušuje 

vyhláška ÚVZ SR č. 4/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození 

verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, 

ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 

 

Čl. I. Opatrenia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, 

ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 

 

a) Na Trnavskej univerzite v Trnave sa umožňuje vstup na pracoviská a do iných 

priestorov zamestnávateľa len zamestnancom, študentom a iným osobám, ktoré 

1. nemajú klinické príznaky ochorenia, ktorými sú napr. zvýšená telesná teplota 

nad 37 °C, kašeľ, nočné potenie, únava, bolesti hrdla, bolesti hlavy, 

dýchavičnosť, strata chuti alebo strata čuchu, črevné a zažívacie problémy, pocit 

upchatého nosa 

2. nie sú pozitívne na ochorenie (osobou pozitívnou na ochorenie sa stáva osoba, 

ktorej bol oznámený pozitívny výsledok testu, a to od momentu oznámenia 

pozitívneho výsledku testu do momentu ukončenia izolácie; pozitívny výsledok 

domáceho antigénového testu musí byť oznámený a posúdený jej všeobecným 

lekárom); podrobné podmienky izolácie osôb pozitívnych na ochorenie určuje § 

2 vyhlášky ÚVZ SR č. 7/2022  

https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_7.pdf 

3. nie sú v karanténe (osobou v karanténe sa stáva osoba, ktorá prišla do úzkeho 

kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie); podrobné podmienky karantény 

osôb po úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie určuje § 3 vyhlášky 

ÚVZ SR č. 7/2022 

https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_7.pdf  

 

b) Zamestnanec je povinný bezodkladne oznámiť prekážku v plnení ktorejkoľvek z 

podmienok na vstup do budov Trnavskej univerzity v Trnave, uvedených v odst. a), 

v bodoch 1 – 3, svojmu priamemu nadriadenému. 

 

c) Úzky kontakt je kontakt osoby s osobou pozitívnou na ochorenie, ak pri tomto kontakte 

nemali prekryté horné dýchacie cesty respirátorom typu FFP2 (a vyššie) a 

https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_7.pdf
https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_7.pdf


1. osoby boli v priamom fyzickom kontakte, alebo 

2. osoby boli od seba vo vzdialenosti menšej ako 2 metre dlhšie ako 5 minút, alebo 

3. osoby boli v interiérovom alebo inak uzatvorenom priestore dlhšie ako 5 minút, 

alebo 

4. osoby cestovali spoločne dopravným prostriedkom dlhšie ako 5 minút. 

 

d) Výsledok testu je výsledok RT-PCR testu, antigénového testu, testu vykonaného s 

využitím rýchlych metód molekulárnej biológie (LAMP-test, PoCT-test), alebo 

domáceho antigénového testu; pozitívny výsledok domáceho antigénového testu musí 

byť oznámený a posúdený všeobecným lekárom osoby.  

 

e) Osoba očkovaná alebo osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 je osoba: 

1. kompletne očkovaná a zároveň má aplikovanú posilňovaciu (booster) dávku, 

alebo 

2. kompletne očkovaná, alebo 

3. ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami, 

 

f) Kompletne očkovaná osoba je osoba: 

1. najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu 

COVID-19 s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako 9 mesiacov po 

aplikácii poslednej dávky, alebo 

2. najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu 

COVID-19 s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako 9 mesiacov po 

aplikácii poslednej dávky, alebo 

3. najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu 

COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v 

intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, avšak nie viac 9 

mesiacov po aplikácii poslednej dávky. 

 

Čl. II. Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia 

S platnosťou od 7. februára 2022 ukladám:  

a) Zabezpečiť kontrolu opatrení uvedených v čl. I. písm. a) tohto príkazu, ktoré sú 

zamestnanci, študenti a iné osoby povinní dodržiavať. 

zodpovednosť: vedúci zamestnanci TU, dekani fakúlt, riaditelia pracovísk, zamestnanci 

TU 

          

b) Umožniť zamestnancom vykonávať prácu v kombinovanom režime práca na pracovisku 

a práca z domácnosti, a to s prevahou výkonu práce z domácnosti; príp. výhradne práce 

z domácnosti. Druh pracovného režimu v týždni dohodnúť so zamestnancami v zmysle 

platných ustanovení zákonníka práce, a to v prípade práce na pracovisku predovšetkým 

pre zamestnancov v režime OP a v prípade prevahy výkonu práce z domácnosti a 

výhradne práce z domácnosti predovšetkým pre zamestnancov v režime T. 

zodpovednosť: rektor TU, dekani fakúlt, riaditelia pracovísk, vedúci zamestnanci TU 

Tento príkaz nadobúda účinnosť dňom 7. 2. 2022.  

 

       V Trnave: 7. 2. 2022                                                       prof. PaedDr. René Bílik, CSc. 

                                                                                       rektor Trnavskej univerzity v Trnave 


